
 

Kennismakingscursus iriscopie 

Iriscopie omvat het onderzoek en de analyse van het gekleurde deel van het oog: de iris, het 

oogwit en soms ook de oogleden. 

Ieder mens is uniek en zo ook zijn ogen. De iris laat vele aspecten van iemands gezondheid 

en welbevinden zien.  

Belangrijk is, wat de blauwdruk van de persoon in kwestie is, wat hij meegekregen heeft van 

zijn voorouders. En wat hij met die erfenis heeft gedaan. Beide kanten zijn heel mooi 

zichtbaar in de iris. Je ziet als het ware de film van iemands leven, het pad dat hij gevolgd 

heeft. We noemen dit constitutie. De iris kan bij ziekte en aandoeningen ook duidelijk maken 

welk orgaan of welke orgaansystemen betrokken zijn.  Bijvoorbeeld: Is het orgaan verzwakt 

of juist belast.  

Onderwerpen 

De volgende onderwerpen worden behandeld: 

• De kleur van de iris en de betekenis voor de constitutie 

• De structuren in de iris, de kracht en de betekenis voor de constitutie 

• Het verschil tussen rechter- en linker oog 

• De pupil, de grootte en de invloed die het zenuwstelsel hierop uitoefent 

• Pigmenten en verkleuringen 

• De overgang iris en oogwit 

• Aansluitend praktische leefstijl- en voedingsadviezen  

Veel van deze tekens en pigmenten heb je zeker al eens in de ogen van je naasten gezien. Nu 

ga je begrijpen wat het betekent! 

 

Wat leer je? 

Kijkoefeningen, werken met loepjes en evt foto’s maken met de telefoon helpen je om de 

aangeboden informatie meteen toe te passen.  

Aan het eind van deze leerzame en ontspannen dag kun je de hoofdconstituties herkennen 

en tekens in de iris die met het blote oog zichtbaar zijn, benoemen. Tevens leer je met een 

loepje werken en daarmee de structuren in de iris te onderscheiden.  

 

 



 

 

Doelgroep 

Deze dag is bestemd voor geïnteresseerden in iriscopie én therapeuten, die overwegen deze 

methode te gaan toepassen in hun praktijk. 
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Lucia heeft zowel in Utrecht als Bloemendaal irisdiagnose gegeven aan de academies 

natuurgeneeskunde. Met veel plezier en enthousiasme doet zij dat nu aan de HVNA. Haar 

drive is om irisdiagnose goed te integreren in de natuurgeneeskundige anamnese. 
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